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Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 72/93 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica  na seji dne ________ sprejel 
naslednji 

 
 

PRAVILNIK  
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in 
drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega 

sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS  
 
 

1. člen 
 

V Pravilniku o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega 
sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za 
člane svetov KS (Uradni list RS, št. 58/11), se v 1. alineji 2. odstavka 3. člena število 14 
nadomesti s številom 2. 
 
V 2. alineji 2. odstavka 3. člena se število 12,5 nadomesti s številom 6. 
 
V 4. alineji 2. odstavka 3. člena se število 4 nadomesti s številom 2,5. 
 
V 5. alineji 2. odstavka 3. člena se število 3 nadomesti s številom 1,5. 
 
 Za 2. odstavkom 3. člena se doda nov, 3. odstavek, ki se glasi: 
»(3) Sejnine se ne izplačuje za slavnostne in žalne seje.«. 
 
 

2. člen 
 
Na koncu 1. odstavka 7. člena se pred piko doda besedilo », ki veljajo za zaposlene v 
upravi Mestne občine Nova Gorica«. 
 
 

3. člen 
 
11. člen se spremeni tako, da se na novo glasi: 
(1) Mesečni bruto znesek sejnine, ki se izplača posameznemu upravičencu iz 2. člena 
tega pravilnika, ne sme presegati 7,5% mesečne bruto plače župana za poklicno 
opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo. 
 
(2) Omejitve iz tega člena ne veljajo za upravičence iz 2. odstavka 6. člena tega 
pravilnika.«. 
 
 
 
 
 



 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

4. člen 
 
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se 
začne s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu objave. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek se za določitev in izplačilo sejnin za seje, opravljene do 
vključno meseca v katerem se objavi spremembe v Uradnem listu RS, uporabljajo 
določila Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane 
mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih 
organov ter za člane svetov KS (Uradni list RS, št. 58/11). 
 
 
 
Številka: 
Nova Gorica,         Matej Arčon 
             ŽUPAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Svetnik Aleš Markočič 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za 
člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih 
občinskih organov ter za člane svetov KS (v nadaljevanju: predlog pravilnika): 
 
Sejnine in drugi prejemki za člane mestnega sveta, člane delovnih teles mestnega sveta 
in člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti se določajo na 
podlagi Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane 
mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih 
organov ter za člane svetov KS (Uradni list RS, št. 58/11). Zakon o uravnoteženju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami), je spremenil določilo 6. odstavka 34. a 
člena Zakona o lokalni samoupravi in sicer na način, da je letni znesek sejnin, ki jih lahko 
prejme član občinskega sveta, omejen na 7,5 % plače župana (brez upoštevanja dodatka 
za delovno dobo). Omejitev je bila dejansko sicer upoštevana, ni pa bil v tem smislu 
pravilnik formalno spremenjen, kar pa je večino ostalih občin to storilo. 
Trenutno veljaven pravilnik omogoča plačilo sejnin in drugih prejemkov svetnikom, tudi v 
primeru, ko svetnika ni bilo na seji mestnega sveta. 
 

2.  Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom pravilnika: 

S pravilnikom o spremembah in dopolnitvah obstoječega pravilnika želim doseči 
predvsem uskladitev pravilnika z veljavnimi predpisi na državnem nivoju, 
zmanjšati proračunsko postavko za te namen ter posledično porabo teh sredstev 
za koristnejše namene ter pravičnejše izplačevanje sejnin svetnikom, s 
poudarkom iz drugega odstavka prve točke te obrazložitve. 

3.  Pravne podlage in načela po katerih naj se uredijo razmerja na tem 
področju: 

Pravna podlaga: 
- Sedmi odstavek 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 

št. 72/93 s spremembami) 
- 19. člen Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12). 

 
4.   Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega 
pravilnika:    
S predlaganimi spremembami pravilnika bo v prvi točko urejenost s predpisi na 
državnem nivoju, kot drugo bo izplačilo sejnine svetnikom vezano na udeležbo na 
sami seji, kot tretje bo maksimalni znesek v višini 7,5% plače župana svetnik 
prejel s predpostavko, da bo dejaven vsaj še v enem delovnem telesu mestnega 
sveta ter omejitev prejemkov na 7,5% plače župana bo veljala tudi za ostale člane 
delovnih teles ne samo za svetnike. 
 
5.   Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega  
pravilnika 



 

S predlaganimi spremembami se pričakuje zmanjšanje proračunske postavke za 
te namene med 5.000 in 10.000 €. Natančen izračun je težko narediti, saj je 
odvisen predvsem od udeležbe svetnikov na sejah, kar pa je težko predvidevati. 
 
6.    Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani 
pravilnik:  
Z namenom, da bi se sprejeti predlog pravilnika lahko pričel uporabljati že s 1. marcem 
2017 se predlaga krajši vacatio legis od običajnega in sicer naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu RS. Sejnine za seje opravljene v letu 2016, se določijo na podlagi določil 
sedaj veljavnega Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za 
člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih 
organov ter za člane svetov KS (Uradni list RS, št. 58/11), kar je upoštevano v prehodni 
in končni določbi predloga pravilnika. 

 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da obravnava in 
sprejme predlagani Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega 
sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih 
organov ter za člane svetov KS. 
 
 
 

Aleš Markočič 
    SVETNIK 

 

 
 




